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seja bem-vindo à Igreja baptista de Queluz

Uma Igreja orIentada pelo “vento” santo de deUs

Tem sido fácil ou difícil cumprires 
a grande comissão de Jesus?

Tens sido orientado\a pelo Espí-
rito Santo?

O Senhor tem te incomodado a 
servir em algum ministério?

Concordas que a IBQ tem sido 
orientada pelo Senhor? Como?

Passagem base: Atos 13.1-3
Versículo chave: Um dia, quando eles estavam a adorar a Deus e a 
jejuar, o Espírito Santo disse: «Separem-me Barnabé e Saulo para 
que eles vão e cumpram a missão para que os escolhi.»

Séneca disse: “Quando um homem não sabe a que porto se dirige, 
nenhum vento é o vento certo”. Quando começamos a ler o Livro 
dos Atos dos Apóstolos, vemos que o sentido urgente da Grande 
Comissão dada por Jesus aos seus discípulos não foi provavelmen-
te bem compreendido por muitos dos crentes em Jerusalém. Eles 
tinham sido revestidos de poder, para testemunharem até aos con-
fins da terra, mas a igreja mantinha-se apenas reunida em Jerusa-
lém, da Judeia. A igreja em Jerusalém não olhava para as nações 
como um campo missionário a ser alcançado. Quando continuamos 
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a ler, percebemos que a perseguição após a morte de Estevão, que assolou toda a igreja. Esta fez com que muitos 
dos crentes, exceto os apóstolos dispersassem-se por muitos lugares fora do território da Palestina. Desta forma, a 
perseguição fez com que os primeiros crentes “obedecessem” à comissão dada por Jesus. Um desses lugares onde 
o evangelho chegou com poder e muitos se converteram, foi na cidade de Antioquia da Síria. Esta notícia fez com 
que os apóstolos, enviassem o irmão Barnabé até à cidade de Antioquia para saber o que por lá se passava. Quan-
do Barnabé chegou à cidade muitas pessoas converteram-se ao Senhor e passaram a viver uma vida orientada por 
Deus, em tudo Lemos em Atos 11.27 “Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados «cris-
tãos». Os cristãos em Antioquia permitiam, que no seu dia-a-dia Jesus os pudesse orientar e que este, modificasse 
o modo como viviam. Entretanto a igreja que nasce em Antioquia é uma referência de como Deus, através da ação 
do seu Espírito, orienta a igreja, na escolha da liderança e na e na sua ação missionária. Em Antioquia, vemos que 
Deus levanta 5 homens com diferentes dons, de diferentes culturas e com diferentes histórias, para anunciar e en-
sinar a sua Palavra. Estes homens serviam na Igreja através dos seus dons de profetas e mestres, quando em ato de 
culto ao Senhor enquanto jejuavam e oravam veio sobre a igreja, uma orientação. Dois dos cinco líderes deveriam 
ser separados, para uma missão, eram eles Barnabé e Saulo. A igreja orientada por Deus é uma igreja que reco-
nhece aqueles que o Senhor tem capacitado para o serviço e que é obediente à vontade do Espírito. Através desta 
orientação, a Igreja de Antioquia passa a ser o centro missionário do cristianismo para levar o Evangelho a todas 
as nações. Barnabé e Saulo em obediência à orientação do Espírito, partem para a 1ª viagem missionária, levando 
o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Assim cumprem a comissão e orientação que Jesus tinha dado aos 
seus discípulos antes de ascender aos céus. Quando olhamos para esta Igreja orientada por Deus, vemos algumas 
características que são semelhantes ao que Deus tem feito também na nossa IBQ. Liderança partilhada, trabalho 
em equipa, Profetas e Mestres que o Senhor tem levantado, entreajuda com outras igrejas, doações financeiras e 
de liderança para ajudar outras igrejas e ministérios no nosso país, amor por missões, plantação de novas igrejas, 
investimento na vida de futuros líderes e pastores. Em suma, vimos que uma igreja orientada por Deus é usada 
e ousada na sua missão uma igreja orientada por Deus tem futuro pois sabe quem a dirige e para que porto vai.



temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja.

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e online.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelas aulas no EVM e no Seminário. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias
Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Conferência de Mulheres Extraordinárias
A vida de cada mulher pode ser extraordiná-
ria quando é partilhada com Deus.
Dia 27 de Novembro às 15h o Ministério de 
Mulheres fará uma conferência com a presen-
ça da convidada especial Edmeia Williams.

Banco Alimentar
Este ano voltamos a cooperar com o Banco 
Alimentar para campanha de recolha de 
alimentos. 
Participe como voluntário neste projeto.
Mais informações: Priscila Pires

Missões Nacionais
No dia 05 de Dezembro vamos levantar a 
oferta especial para Missões Nacionais. 
Desafiamos todos a envolverem-se na obra 
missinária na nossa nação!
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